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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
19/2020 11-731 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 19/2020 11-
732, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности –  
Мрежна рачунарска опрема 

ЈН бр. 19/2020 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3/26 

II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

3/26 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

5/26 

IV Критеријум за доделу уговора 10/26 
V Обрасци који чине саставни део понуде 11/26 
VI Модел уговора 17/26 
VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 20/26 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 19/2020 су добра – Мрежна рачунарска опрема – ОРН 
32420000 – Мрежна опрема. 
 
2. Опис сваке партије:  
Јавна набавка је обликована у две партије. Тренутно се покреће набавка за Партију 
1 – Мрежна рачунарска опрема за Суботицу. 
 

 
II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 
 

1. НАБАВКА ЈЕДНОГ СВИТЧА ТИП 1 „CISCO CATALYST C9200L-48T-4X-A“ ИЛИ 
ОДГОВАРАЈУЋИ, СА СЛЕДЕЋИМ КАРАКЕРИСТИКАМА 

 
 Најмање 48x10/100/1000 RJ45 портова 
 Најмање 4x10G SFP+ uplink портова 
 Висине највише 1 RU 
 Најмање 2xUSB Tip-A порта 
 Најмање 1xUSB mini Tip-B конзолни порт 
 Најмање 1 x RJ45 конзолни порт 
 Специјализовани LED индикатори са предње и задње стране који се по 

потреби могу даљински активирати ради физичке идентификације уређаја 
 Подршка за најмање 16 000 уноса MAC адреса 
 Брзина прослеђивања пакета од најмање 130 Mbps 
 Брзина комутације од најмање 176 Gb/s 
 Могућност накнадне уградње специјализованог модула за стековање више 

уређаја путем специјализованих портова и каблова, где је брзина протока 
података најмање 80 Gb/s 

 Најмање 2GB процесорске меморије; 
 Најмање 4GB Flash меморије; 
 Подршка за најмање 3 000  IPv4 рута 
 Подршка за најмање 1 500 IPv6 рута 
 Најмање 512 L3 виртуелних интерфејса 
 Најмање 4000 VLAN IDs 
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 Подршка за: 802.1Q, 802.1x, 802.1w, CDP, PBR, OSPF, EIGRP, VRRP, HSRP, PVLAN, 
SNMP, SXP, SPAN i RSPAN, NETCONF, RESTCONF, MACsec-128, BSR, IP SLA, CoPP, VRF, 
SGT, VXLAN 

 Подршка за Jumbo фрејмове величине најмање 9198 B 
 Најмање 6MB пакет buffer-a дељеног између портова 
 Уређај мора да има редудантно напајање, од којих је свако напајање 

максималне потрошње 125W 
 Уређај мора имати редудантне вентилаторе за хлађење уређаја 

 
НАПОМЕНА: 

- Уз уређај морају бити испоручене лиценце које обезбеђују подршку за AVC, 
Full Flexibile NetFlow i EEM i које омогућавају уређају да се региструје на 
менаџмент решење за период од најмање 36 месеци 

- Обавезан је сервис у трајању од 12 месеци по принципу 8x5xNBD замене 
неисправног уређаја 

- Обавезна је сервисна подршка произвођача по моделу 24x7, директан 
приступ техничкој подршци произвођача од стране корисника, доступност 
софтверских унапређења система, као и приступ едукативној 
документацији у периоду трајања сервиса 

- Понуђач је дужан да понуди потпуно нову опрему. Под термином „нова 
опрема“ подразумева се некоришћена опрема која приликом испоруке мора 
бити прописно фабрички упакована. 

- Овлашћени сертификовани сервисер мора извршити инсталацију и/или 
надзор приликом монтаже мрежне опреме и извршити обуку запослених 
лица код Наручиоца у року од 15 дана од дана испоруке опреме. 

 
2. НАБАВКА ЈЕДНОГ ФАЈЕРВОЛА „CISCO FIREPOWER FPR1120-ASA-K9“ ИЛИ 

ОДГОВАРАЈУЋИ СА СЛЕДЕЋИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 
 

 Висине највише 1 RU 
 Најмање 8 интегрисаних 10/100/1000 бакарних RJ-45 интерфејса 
 Најмање 4 интегрисана 1G SFP интерфејса 
 Најмање 1 конзолни порт 
 Најмање 1 10/100/1000 менаџмент етернет RJ-45 порт 
 Најмање 1 USB 3.0 Tip A порт 
 Најмање 16 GB процесорске меморије 
 Најмање jedan interni SSD disk kapaciteta 200GB, који је могуће једноставно 

заменити на локацији 
 AC напајање уређаја 
 Смер струјања ваздуха мора бити од предње ка задњој страни уређаја 
 Уређај мора да подржава рад при температурама у опсегу 0-40 °C 
 Уређај мора бити испоручен са опремом за монтирање у рек ормар 
 Најмање 4,5 Gbps throughput stateful инспекције firewall-a 
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 Најмање 2,5 Gbps throughput stateful инспекције firewall-a u multiprotocol 
окружењу (саобраћај се примарно састоји од TCP пакета) 

 Подела ресурса уређаја на најмање 2 виртуелна уређаја, са подршком за 
повећање тог броја до најмање 5 виртуелних уређаја опционим 
докупљивањем потребне лиценце 

 Најмање 200 000 истовремених конекција 
 Најмање 75 000 нових конекција по секунди 
 Најмање 1 Gbps IPsec VPN throughput 
 Подршка за накнадну имплементацију HA режима рада (Active/Active или 

Active/Standby) 
 Најмање 150 истовремених VPN конекција 
 Могућност промене софтвера уређаја који омогућава: 

o Најмање 1,5 Gbps firewall + AVC+ IPS throughput 
o Најмање 15 000 нових конекција у секунди, уз укључену AVC 

функционалност 
o Могућност накнадног докупљивања лиценци којима се омогућава 

малвер детекција и блокирање заражених фајлова 
o Могућност накнадног докупљивања лиценци којима се омогућава 

малвер детекција и блокирање заражених фајлова које откључавају 
следеће функционалности: 

 Стална анализа саобраћаја и фајлова, којом се омогућава 
проналажење извора инфекције и  детекцију целокупне 
заражене инфраструктуре 

 Могућност слања сумњивих фајлова на анализу у 
специјализовани центар произвођача за анализу сумњивог 
саобраћаја 

 Могућност накнадног докупљивања лиценци којима се омогућују 
ажурирања базе IPS сигнатура  

 Обавезна је подршка за отворене API интерфејсе за интеграцију са 
производима других произвођача 
 
НАПОМЕНА: 

- Обавезан је сервис у трајању од 12 месеци по принципу 8x5xNBD zamene 
неисправног уређаја. 

- Обавезна је сервисна подршка произвођача по моделу 24x7, директан 

приступ техничкој подршци произвођача од стране корисника, доступност 
софтверских унапређења система, као и приступ едукативној документацији 
у периоду трајања сервиса 

- Понуђач је дужан да понуди потпуно нову опрему. Под термином „нова 
опрема“ подразумева се некоришћена опрема која приликом испоруке мора 
бити прописно фабрички упакована. 

- Овлашћени сертификовани сервисер мора извршити инсталацију и/или 
надзор приликом монтаже мрежне опреме и извршити обуку запослених 
лица код Наручиоца у року од 15 дана од дана испоруке опреме. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  
ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Испуњава додатне услове:  
a) Понуђач мора имати најмање једног запосленог овлашћеног 

сертификованог сервисера или уговор о сарадњи са фирмом, чији 
је сервисер сертификован од стране произвођача; 

b) Понуђач мора имати најмање два запослена са следећим 
сертификатима: 
- најмање једног инжењера са сертификатом професионалног 

нивоа из области Routing and Switching (CCNP R&S); 
- најмање једног инжењера инжењера са сертификатом из области 

Security (CCNA Security); 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

1.4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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1.5. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 
овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује: достављањем 
копије сертификата за минимум једног овлашћеног сертификованог 
сервисера од стране произвођача копију уговора о сарадњи са фирмом, чији 
је сервисер сертификован од стране произвођача; достављањем копије 
сертификата за инжењера са сертификатом професионалног нивоа из 
области Routing and Switching; достављањем копије сертификата за 
инжењера са сертификатом професионалног нивоа из области Security 
(CCNA Security). 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити 
краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке добара – Мрежна рачунарска опрема ЈН 19/2020, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде 

5) Понуђач има најмање једног овлашћеног сертификованог сервисера 
или уговор о сарадњи са фирмом, чији је сервисер сертификован од 
стране произвођача; 

 
 
Место:_____________                                                               Понуђач: 
 
Датум:_____________                                М.П.                                          _____________________   
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке добара – Мрежна рачунарска опрема ЈН 19/2020, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији) 

4) Подизвођач нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

 
 
Место:_____________                                                               Подизвођач: 
 
Датум:_____________                                М.П.                                          _____________________   
 

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 

Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који нуди краћи рок испоруке. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 
цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

  



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 19/2020  11/ 26 
  

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – 

 
Мрежна рачунарска опрема 

ЈН 19/2020 Партија 1 – Мрежна рачунарска опрема за Суботицу. 
 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА –  Мрежна рачунарска опрема ЈН 
19/2020 Партија 1 – Мрежна рачунарска опрема за Суботицу. 

 
 

ПОНУДА БРОЈ _______________  
 

Од_______________ 2020. год. издата у    ______________________ 
 

Рок плаћања: _________ дана  

(не може да буде краћи од 15 дана) 

Рок испоруке: _________ дана  

(не може да буде дужи од 120 дана) 

Рок важења понуде: _________ дана  

(не може да буде краћи од 30 дана) 

Гарантни рок: _________ године/а  

(не може да буде краћи од две године) 

 

Предмет ЈН  Количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Свич „CISCO catalyst c9200l-
48t-4x-a“ или одговарајући 

1     

Фајервол „CISCO firepower 
fpr1120-asa-k9“ или 
одговарајући 

1     

УКУПНО: 
  

 
Напомена: Овлашћени сертификовани сервисер мора извршити инсталацију или 
надзор приликом монтаже опреме и извршити обуку запослених лица код 
Наручиоца у року од 15 дана од дана испоруке опреме. 
 

Датум 
 

М. П. 
Понуђач 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
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6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  

УКУПАН ИЗНОС  
ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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7.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________________________,  
                                                                                             (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара – Мрежна рачунарска опрема ЈН 19/2020, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) Закона.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, 
у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно 
сви подизвођачи. 
 

УГОВОР 
[Јавна набавка број 19/2020 Партија 1 – Мрежна рачунарска опрема за 

Суботицу] 
 
Закључен између: 
 
Економског факултета у Суботици са седиштем у Суботици, улица Сегедински пут 
9 - 11, ПИБ: 100844270. Матични број: 08105090 Телефон: 024/628-000, кога заступа 
декан проф. др Александар Грубор (у даљем тексту: Наручилац) 
 

и 
 

......................................................................................................................................................(назив понуђача) 
са седиштем у ............................................, улица .................................................., ПИБ:............................. 
Матични број: ........................................... Број рачуна: .................................................... Назив банке: 
........................................................................, Телефон: ............................ Телефакс:........................................ 
кога заступа............................................................................................... (у даљем тексту: Понуђач) 
 
Подизвођач:___________________________________________________________________________________ 
 
Учесници у заједничкој понуди: ____________________________________________________________ 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 19/2020 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку јавне набавке мале 
вредности број 19/2020 за добра – Мрежна рачунарска опрема, изабрао понуђача 
______________________________________________, као најповољнијег понуђача. 
Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи добра наведена у понуди понуђача 
број ___________тако да наручилац на истим стекне право својине. 
Понуда понуђача број: ______________ од дана _____________, конкурсна документација 
заведена код наручиоца под бројем _______________ и услови наведени у позиву 
представљају саставни део овог уговора. 
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Члан 2. 
 

За испоручена добра из члана 1. овог Уговора наручилац се обавезује да плати цену 
од ____________________________ динара без ПДВ-а (и словима: 
______________________________________________________ динара). Вредност уговора са ПДВ-ом 
износи: ______________________ динара. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати 
током важења овог уговора. 
 

Члан 3. 
 

Понуђач ће испоруку добара – Мрежна рачунарска опрема из члана 1. овог Уговора 
извршити на адресу Економског факултета у Суботици, Сегедински пут 9-11, 
Суботица најкасније у року од ______ дана.  
Овлашћени сертификовани сервисер мора извршити инсталацију или надзор 
приликом монтаже опреме и извршити обуку запослених лица код Наручиоца у 
року од 15 дана од дана испоруке опреме. 
 

Члан 4. 
 

Плаћање се врши у року од ______ дана од дана пријема робе, вирманом на текући 
рачун Понуђача, на основу испостављене фактуре. Сви трошкови у вези набавке и 
испоруке добара – Мрежна рачунарска опрема падају на терет Понуђача. 
 

Члан 5. 
 

Наручилац је дужан да квалитет и исправност испоручених добара на уобичајени 
начин прегледа и да о видљивим недостацима (прецизирајући природу 
недостатка), без одлагања, обавести понуђача. Све приговоре на квалитет и 
количину, Наручилац је дужан да истакне понуђачу приликом преузимања добара, 
а за скривене мане у року од пет дана од дана пријема робе.  
 

Члан 6. 
 

Понуђач се обавезује да приликом примопредаје добара - опреме преда Наручиоцу 
бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање недостатака у 
гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора 
без ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по 
виђењу”  и роком важења 30 (тридесет) дана дуже од гарантног рока. 
Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном 
року уколико Понуђач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем 
недостатака на испорученим добрима - опреми, у року од 5 дана од дана пријема 
писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет испоручених добара - 
опреме са захтевима Наручиоца.  
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Члан 7. 
 

Гарантни рок испоручене робе износи _____ годинe/a, а  у случају квара понуђач је 
дужан да сервисира или о свом трошку изврши поправку наведене робе. 
Понуђач се обавезује да у току гарантног рока, и најмање 5 година по истеку 
гарантног рока, обезбеди сервис и оригиналне нове резервне делове.  
Понуђач се обавезује да у случају квара на испорученим добрима, у року од 3 дана 
од дана пријаве квара, изврши преглед добара, дефектажу и обезбеди резервне 
делове у року од 15 дана од дана дефектаже. 
 

Члан 8. 
 

Мрежна рачунарска опрема мора бити упакована од стране Понуђача у амбалажи и 
на начин који је прописан за ову врсту добара и која мора обезбедити добро од 
делимичног и потпуног  уништења при транспорту, утовару, претовару и истовару. 
У случају неисправности Наручилац ће добра – Мрежна рачунарска опрема 
вратити, што може бити један од разлога за раскид уговора од стране наручиоца. 
 

Члан 9. 
 

Стране су се споразумеле да ће за све што није уговорено примењивати одредбе 
Закона о облигационим односима. 
 

  Члан 10. 
 
Уколико из овог уговора проистекну нека спорна питања, уговорне стране ће 
првенствено настојати да их реше мирним путем, споразумно. У супротном биће 
надлежан одговарајући суд у Суботици. 

 
Члан 11. 

 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој страни 
припада по 2 (два) примерка, за њене потребе. 
 
 
 

ЗА ПОНУЂАЧА  ЗА НАРУЧИОЦА 
 
 

 
 

_________________________________         м.п.  Декан, проф. др Александар Грубор 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
 
Понуду доставити на адресу:  

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 9 - 11 
24000 СУБОТИЦА  

 
са назнаком:  
,,Понуда за јавну набавку добара – Мрежна рачунарска опрема ЈН 19/2020 
Партија 1 – Мрежна рачунарска опрема за Суботицу” НЕ ОТВАРАТИ  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  
20. 3. 2020. године до 9 часова.  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
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3. ПАРТИЈЕ 
 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 
или само на одређене партије. 
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за све партије. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 9 - 11 
24000 СУБОТИЦА  

 
 са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – Мрежна рачунарска опрема ЈН 
19/2020 Партија 1 – Мрежна рачунарска опрема за Суботицу - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Мрежна рачунарска опрема ЈН 
19/2020 Партија 1 – Мрежна рачунарска опрема за Суботицу - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Мрежна рачунарска опрема ЈН 
19/2020 Партија 1 – Мрежна рачунарска опрема за Суботицу - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Мрежна рачунарска 
опрема ЈН 19/2020 Партија 1 – Мрежна рачунарска опрема за Суботицу - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
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5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве). 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 
1) и 2) Закона и то податке о:  
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 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је између 15 и 45 дана од дана издавања документа за плаћање који 
издаје понуђач. Тражени рок плаћања (између 15 и 45 дана) понуђач ће 
прецизирати у Моделу уговора. Ако Понуђач не попуни рок плаћања сматра се да је 
рок 45 дана. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
8.3. Захтев у погледу достављања добара 
Рок испоруке  опреме не може бити дужи од 120 дана од дана потписивања уговора. 
Место испоруке добара је на адреси наручиоца: Економски факултету у Суботици, 
Сегедински пут 9-11, Суботица. 
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
У цену је урачуната испорука добара која су предмет Уговора, на адресу наручиоца. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима.  
 
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца 
или путем електронске поште на е-маил javne.nabavke@ef.uns.ac.rs] тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
19/2020 Партија 1 – Мрежна рачунарска опрема за Суботицу ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
 
 
 
 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 19/2020  25/ 26 
  

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
12. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде.   
  
13. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно 
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона 
о јавним набавкама.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на е-маил javne.nabavke@ef.uns.ac.rs, факсом на број  
024/546-486 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује 
обавештење о поднетом захтев за заштиту права на Порталу јавних набавки и на 
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својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 Закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06).  Упутство за уплату таксе 
са свим осталим детаљима  о начину  уплате  таксе  се  може  пронаћи кликом на 
следећи линк: www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html . 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
15. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 
2. тачка 5) Закона.  
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